
Ostzesz6w, dnia,26.03.2014

SPRAWOZDAN IE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOSCI
FUNDACJI ZABYTKOM NA RATUNEK,,NMARET''

2,42013 rok.

FUNDACJA ZABYTKOM NA MTUNEK,,NAZARET" ma swojqsiedzibq w Ostzeszowie, ul, Le6na 5,
63-500 Ostzeszow.

FUNDACJA ZABYTKOM NA MTUNEK,,NAZARET" zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestze
Sqdowym w dniu 13.10.2011 r. pod numerem 0000390824,

FUNDACJA ZABYTKOM NA RATUNEK ,,NAZARET" w dniu 03.10.2011 r. otzymala numer
identyfikacyjny REGON 30 1 925995
oraz:.
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NtP 5140333804

4, w sklad zarzqdu FUNDACJA ZABYTKOM NA RATUNEK,,NMARET" wchodz4

. Bozena Maria Baczmariska - Prezes Fundacji

. Celina Katazyna Dawidowska - Czlonek Zanqdu

5. w sktad Rady FUNDACJI ZABYTKOM NA MTUNEK;,NAZARET" wchodz4

o Danuta Migowska - Pzewodniczqca
o Beata Bernadetta Wigcek - W-ce Pzewodniczqca

Bogumila Prokopek - Sekretaz

6. Statutowe cele FUNDACJI ZABYTKOM NA MTUNEK,,NAZARET':

Ochrona d6br kultury isztuki orazdziedzictwa narodowego, zuwzglqdnieniem priorytetu,
jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyriski Zesp6l Klasztorny w Ostzeszowie,
Dzialania w zakresie dzialalno$ci charylatywnej.
Dzialania w zakresie nauki, edukacji, oSwiaty iwychowania.
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7, FUNDACJI ZABYTKOM NA MTUNEK ,,NAZARET' realizuje swoje cele popaez :

o dziaNanta na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego lcultury, szfuki, i tradycji,
z uwzglgdnieniem priorytetu jakim jest w tej dziednrne zabytkowy Pobernardyriski
Zespol" Klasztorny w Ostrzeszowie,

o realizowanie program6w rcwaloryzacji zabytkowych zespol6w architektoniczro-
' urbanistycznych szczegolnie cennych z punktu widzenia dziedzictwa narodowego,

a takhe budowanie i utzymywanie budynk6w sakralnych, ko$cielnych i innych
obi ekt6w sluZ4cych r ealizacji c el 6w F undacj i,

o propagowanie i rozrv6j progr€Im6w kulturalnych zgodnych z celami, wytyczonymi
przez orgarrrzacje migdzynarodowe oraz Unig Europejskq

o prowadzenie badari, opracowanie ekspertyz, prognoz w zalsesie ochrony zabytk6w,
zagospodarowani a przestrzennego itp.

o rozwijani e fiinychform dzialalnoSci kulturalnej i charytatywnej,
o rozbudzanie i rozwijanie fiinych fonn aktywnoSci trv6rczej,popieranie i promocja

warto5ciowych zjawisk artystycznych w 62nych dziedzinach tw6rczo5ci, ze
szczeg6Lnym uwzglgdnieniem tw6rczoSci muzycnrej oraz tw6rczoSci w zakresie
malarstwa i rzefhy, fotografii, grafiki, rysunku i ceramiki,

o organizowanie loterii fantowych, festyn6w, kiermasz6w, koncert6w i spotkan
mtrzyczrrych omz Lmprez artystycznych, wystaw, wernisazy itp. sprzyjaj1cych celom
Fundacji,

o propagowanie rozvroju edukacji artystycmej i historycmej w szkolach
podstawolrrych i ponadpodstawslvych poprzez organizowanie warsztat6w
tematycznych,

o prowad zerue innych niezbgdny ch dziahafi sluh1cych rea\izacji cel6w statutowych

Informacja o dzialalnoSci Fundacji jest zamieszczona na stronie internetowej Zgromadzenia
www. n azaretan kiostzeszow. p I

0d stycznia do grudnia 2013 roku w ramach realizacji celow statutowych Fundacja podjqla poni2sze
inicjatywy:

o W celu uzyskania Srodkow finansowych na dzialalno6d, Zarzqd Fundacji dal propozycig
zlohenia Wniosku do Uzqdu Marszalkowskiego o przyznanie pomocy w ramach dzialania 413
WdraZanie lokalnych strategii rozwoju, objqtego PR)W 2007-2A13, w zakresie malych
projektow, na stwozenie zespolu muzyki dawnej pzy Pobernardynskim Zespole Klasztornym
Si6str Nazaretanek w Ostzeszowie ( Uchwala nr 1 Zauqdu Fundacji). Wniosek zostal
zlohony mocE Uchwaly Rady Fundacji Nr 3 z dnia 27.03.2013, Umowa z Uzqdem
Marszalkowskim zostala spisana 1 5.04.2013 r.,

o We wsp6tpracy ze Zgromadzeniem Siostr NajSwiqtszej Rodziny z Nazaretu, pod patronatem
Starosty ostzeszowskiego, Burmistza miasta i gminy Ostzesz6w, Biskupa kaliskiego
Fundacja zorganizowala konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i mlodzieZy, dla
zwycigzc6w pzygotowano nagrody.

o We wsp6lpracy z ostzeszowskim Domem Kultury Fundacja zorganizowala wystawq
pokonkursowE 200 prac plastycznych i fotograficznych.
Fundacja zalo2:yla Zesp6t Muzyki Dawnej ,,Jubilo".

. Koncerty i spotkania muzyczne Zespolu,, Jubilo"

i Potraw z Ggsi w Ostzeszowie,

Muzycznej I stopnia im, Fryderyka Chopina w Ostzeszowie,
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) koncerl w parafii 0jc6w Franciszkan6w w Kobylinie
) udzial w X)C(VI Og6lnopolskim Festiwalu Zespol6w Muzyki Dawnej 

"SCHOLACANTORUM" Kalisz2014.
e W ramach dzialalnoSci statutowej organizowane byly warsztaty edukacyjne dla z dzieci

i mlodzie2y szkolnej, K6rych tema$ka koncentrowala sig wok6l historii ku1iury isztuki oraz
ygfztaty muzyczne. 0g6lnie w warsztatach wzigly udlal w 2013 roku gb2 osoby, w tym;

. 459 uczni6w ze szk6l podstawowych,
75 uczni6w gimnazjum,
148 uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych.

. W orgaznizowanych warsztatach muzycznych dla pzedszkoli wziglo udzial 159 dzieci,
a w warsztatach dla mlodzie2y i os6b doroslych, rlziglo udzial 11 1 os6b.

. W ramach realizacji cel6w statutowych Fundacja udzielila wsparcia finansowego na '.irIer,z
renowacji zabytkowego Pobernardyriskiego Zespolu Klasztomego w ostzeszowie.

10. Do realizacji swoich cel6w statutowych w roku 2013 Fundacja nie zalrudniala nikogo aninie wyplacala
wynagrodzei z tego tytufu. Pomoc udzielana Fundacji pzez osoby tzecie miah charakter
charytalywny

1 1. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie prowadzila dzialalnoSci gospodarczej,

12. Fundacja ubiegala sig o status organizacji poZytku publicznego, ale w zwiqTku z tym, 2e nie' wszystkie warunki zostaly pzez ni4 dopelnione wniosek zostal odzucony z mo2liwo6ciq ponownego
zlozenia w nastepnym roku.

1 3. Uchwaly Tarzapu i Rady Fundacji podjqte od stycznia do grudnla 201 3 r.
' 

Tanqd Fundacji podjql nastgpujqce Uchwaly:
) Nr 1/2013 z dnia 09.01.2013 r. - wsprawie przygotowania do Urzqdu Marszafkowskiego

w Poznaniu Wniosku o wsparcie finansowe.
F Nr2/20132dnia09.01.2013 r. - wsprawie zorganizowania konkursu plastycznego

i lotograficznego dla dzieci i mlodzie2y.
) Nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r, - w sprawie porozumienia z centrum Kultury odnoJnie

. zorganizowania wystawy prac konkursowych
) Nr 4/2013 z dnia 29.03.2013 r. - w sprawie sprostowania gmylki pisarskiej w Uchwale

Rady Fundacji Nr t/2OI3z dnia 20.03.2013 r. .
Rada Fundacji podjqla nastqpujqce uchwaty
) Nr 1/2013 z dnia 20.03.2013 r. - o przyjqciu sprawozdania finansowego za 2012 rok
D Nr 2/2013 z dnia 201.03.20tr3 r. - o przyiqciu sprawozdania merytorycznego za 20L2 rok
) Nr3/20132dnia27.03.20L3r.-o zatwierdzeniupropozycji Zazqdufundacji dotyczqcej

zfoienia wniosku o wsparcie finansowe do Urzqdu Marszafko'wskiego i sprostowania
omylki pisarskiej w Uchwale Nr 1/2013 z dnia 20.03.2013 r

) Nr 4/201.3 z dnia 14.10.2013 r. - o przyiqciu sprawozdania merytorycznego za lil kwartaiy
2O!3 r.

) Nr 5/2013 z dnia 14.10.2013 r. - o przyjqciu sprawozdania finansowego za tll kwartaly 2013
roku

, ) Nr 6/2013 - o przyJqciu zmian w Statucie /w zwiqzku o ubieganie siq o status Opp/

14, Paychody FUNDACJA ZABYTKOM NA MTUNEK,NAZAREI w roku 2013 stanowia $rodki
finansowe otzymane od darczyricow, kt6rymi byly osoby fiqwne,przel,uulilce Srodkifinansowe na
konto Fundacji, a tak2e dofinansowanie w ramach dzialania 413 Wdra2anie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie mafich projekl6w objgtego PROW na lata 2007-2013.
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Wszystkie dochod y przeznaczone zostaly n a dzialal noSc statutowE Fu ndacji.

15. Na konto Fundacji od 01.01 - 31,12,2013 r. wplynqly $rodki pienigzne w kwocie 41 443,70
w tym:

o Dofinansowanie zuzqdu Marszalkowskiego g bgg,03
o Dochody od indywidualnych darczyricow, ktorymi sEosoby tizyczne 31 844,67

16. Wszystkie dochody pzeznaczone zostaly nadzialalnoSc statutowqFundacji,

17. [9s1ty poniesione pzez Fundacj? w ramach dzialatnoSci statutowej Fundacji od stycznia do wzeSnia
2013 r. wlqcznie wyniosly:

. Zakup instrument6w dla utwozonego Zespolu ,,Jubilo"

. Dofinansowanierenowacji klasztoru

. Zakup material6w na warsztaty edukacyjne
o Pozostale koszty

18,'Zaden z czlonkow Zarzqdu i Rady Fundacji w 2013 roku nie pobieral wynagrodzenia.

19. W 2013 roku na wynagrodzenia z um6w zlecenia Fundacja nie wydatkowala zadnej kwoty.

20. W 2013 roku Fundacja nie udzielala pozyczek pieniqZnych.

21, w 2013 roku Fundacja nie nabywala zadnych nieruchomosci.

22. W 2013 roku Fundacja nabyla instrumenty muzyc zne 14 flety / o lqcznej warto6ci 9 695,99 zl.

23. W 2013 roku Fundacja nie prowadziladzialalnoSci zleconelpnezpodmioty paristwowe
i samozqdowe.

24. Na Fundacji nie ciqzyly zadne zobowiqzania podatkowe : zlozone zostalo zeznanieo wysokoSci
o'siqgnigtego dochodu(poniesionej straty) pnezpodatnika podatku dochodowego od os6b prawnych
CIT-8 iClT-8/0 2a2013 rok.

25. W okresie sprawozdawczym nie byta pzeprowadzanaw Fundacji kontrola.

PREZES FLINDACJI
}.erzvv"c-Sl'-1

Boiena Bacznwfibka

I695,99
15 000,00

393,60
230,49

Sprawozdanie spozqdzila:
Bozena Baczmafiska
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